Gazetka ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy
Numer 1/2017/2018

Drodzy Czytelnicy!
Wakacje minęły jak sen kolorowy,
a trwały jak zwykle zbyt krótko.
Z najdalszych zakątków do szkoły
wracamy, by zająć się pilnie nauką.
I. Jarema

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy 4 września.
Uczniowie wraz z rodzicami udali się na mszę świętą, a następnie przybyli w mury
ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy, gdzie zostali przyjęci z uśmiechem przez
Dyrekcję: p. Jolantę Tomczyk, p. Annę Łukaszczyk, p. Urszulę Tomalę – Kujat
oraz grono pedagogiczne.
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Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni
chińskie przysłowie

Dyrektor Szkoły skierowała do zebranych słowa pełne optymizmu
i nadziei na przyszłość. Szczególnie serdecznie powitała przedszkolaki
oraz uczniów szkoły podstawowej i pierwszej klasy liceum.

red.

Pielgrzymka klas trzecich liceum

Biskup

życzył

młodym

wzmocnienia

nadziei,

także

poprzez

pielgrzymowanie na Jasną Górę. „Matka Najświętsza, do której
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przybyliśmy, jest Matką Nadziei, ponieważ ona jest najkrótszą drogą
9 października 2017 r. uczniowie klas maturalnych naszej szkoły

do Tego, który jest źródłem nadziei”- mówił biskup. Modlitwa, konferencja

udali się do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze,

a szczególnie Msza Św. z przepiękną oprawą słowno - muzyczną

aby wziąd udział w corocznej Pielgrzymce Maturzystów z archidiecezji

przygotowaną przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem p. Marioli

warszawskiej. Podczas pielgrzymki uczniom towarzyszyła dyrekcja szkoły:

Kuźmy pozwoliły umocnić swoją wiarę oraz zawierzyć Maryi czas

p. Jolanta Tomczyk, p. Anna Łukaszczyk, p. Urszula Tomala Kujat,

przygotowań do egzaminu dojrzałości, jego pomyślne zdanie oraz wybór

wychowawcy klas: p. Dagmara Janicka, p. Sylwia Janicka, p. Anna Haraśna

właściwej drogi życiowej. Podczas pobytu na Jasnej Górze można było

oraz ks. Sławomir Hermanowicz. W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli

przekonać się, jak ważnym I szczególnym miejscem dla każdego jest

również przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Pielgrzymka

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestnicy pielgrzymki pragną

odbyła się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Mszy Św. w intencji

złożyć podziękowania dyrekcji za organizację oraz wspólne przeżywanie

maturzystów przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr Jarecki.

tego

duchowego

wydarzenia.

Maturzyści i wychowawcy

Nauczyciel… świat przed wami otwiera na oścież

niezwykle

owocna,

dlatego

też

występ

młodzieży

zakończyły

podziękowania złożone na ręce Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli – za trud
w przekazywaniu wiedzy, poświecenie i zaangażowanie w codziennej pracy
oraz ogromne serce. Młodzież życzyła także swoim pedagogom wielu
13 października 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Mogielnicy odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Jolanta Tomczyk, witając gości,
rodziców, nauczycieli, także emerytów, pracowników szkoły oraz całą
społeczność uczniowską. Program artystyczny otworzyli najmłodsiuczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej, którzy z niezwykłym wdziękiem
recytowali wierszyki oraz śpiewali piosenki dla swoich opiekunów. Występ
ten przygotowali pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Katarzyny
Koperskiej, p. Barbary Przydatek, p. Romany Lipiec, p. Anny Lipiec oraz p.
Sylwii Bekas. Przedstawiciele gimnazjum i liceum także przygotowali
niespodzianki dla swoich nauczycieli oraz wychowawców- zaprezentowali
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zdolności wokalne i aktorskie. Poza utworami muzycznymi w programie
artystycznym znalazły się brawurowo odegrane scenki z życia szkoły,
pokazujące, jak trudna bywa czasem praca pedagoga. Jest ona także

sukcesów w dalszej pracy. Program artystyczny uczniowie przygotowali
pod kierunkiem wychowawczyń klas trzecich gimnazjum: p. Doroty
Krynickiej, p. Ewy Ścisłowskiej, p. Agnieszki Łagody, wychowawcy klasy
drugiej gimnazjum p. Lidii Kosatki oraz opiekunów Samorządów
Uczniowskich: p. Aleksandry Jakubiak, p. Pawła Kowalskiego, p. Sylwii
Janickiej oraz p. Dagmary Janickiej. Nad oprawą muzyczną czuwała
p. Mariola Kuźma, a nad jakością nagłośnienia p. Agnieszka KłujszoJuścikowska. Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do wręczenia
nagród. Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk podziękowała w ten sposób
nauczycielom

za

szczególne

osiągnięcia

w

pracy

dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw
oraz przybliżenie wychowankom świata wartości. Podziękowania i nagrody
trafiły również do rąk pracowników szkoły. Głos zabrał także pan
Burmistrz Sławomir Chmielewski, który w obecności całej społeczności

szkolnej wręczył pani Dyrektor Jolancie Tomczyk Nagrodę Burmistrza
Gminy i Miasta Mogielnica- w uznaniu o dbałość osiągnięć dydaktyczno –

Wycieczka klas IV, V i VI do Radomia

wychowawczych, które wpływają zarówno na podniesienie jakości pracy

A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd
Joanna Kulmowa

szkoły, jak i kształtują jej korzystny wizerunek w środowisku. Nie zabrakło
także ciepłych słów ze strony rodziców, którzy przekazali najlepsze
życzenia oraz złożyli na ręce pani Dyrektor symboliczny bukiet kwiatów.

23 października 2017 roku uczniowie klas IV, V i VI wyjechali
wraz z wychowawcami: p. Jolantą Ścisłowską, p. Jolantą Pawłowską
i p. Mirosławą Koperską do Radomia na spektakl teatralny zrealizowany
na

podstawie

powieści

Marka

Twaina

„Przygody

Tomka

Sawyera”.

Mimo porannego, jesiennego deszczu uczniów nie opuszczał dobry humor.
Wszyscy byli pod wrażeniem, gdyż był to pierwszy wspólny wyjazd tej grupy
wiekowej w tym roku szkolnym Przedstawienie rozpoczęło się punktualnie
o godzinie 10:00. Gdy zgasły światła, zapadła cisza na widowni. Podniosła się
kurtyna, a na scenie pojawił się główny bohater – Tomek, największy psotnik
w okolicy. Mieszkał z bratem Sidem u ciotki Polly. Ciągle wpadał w tarapaty,
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uciekał z lekcji, bił się z kolegami, w środku nocy chodził na cmentarz. Stał się
nawet świadkiem morderstwa, znalazł skarb. Towarzyszami jego przygód byli
Huck Finn i Becky Thatcher. W sposób humorystyczny zostały ukazane trudne

przeżycia Tomka, który był sierotą, a potrafił odnaleźć się w przykrej dla siebie

w

sytuacji. Choć akcja przedstawienia dzieje się w XIX-wiecznej Ameryce, jest ono

zespołu

w swojej wymowie jak najbardziej współczesne, a w bohaterach „Przygód Tomka

Nowego ze Słupska.

Sawyera” bez trudu można odnaleźć nas samych. Widowisko było bardzo dobrze

Niewątpliwą zachętą

zrealizowane. Świetna gra aktorów, zmieniająca się scenografia oraz muzyka

do

sprawiły, że widzowie z uśmiechem na twarzach na zakończenie bili gromkie

z tym trudnym dziełem były niezwykle pochlebne recenzje, jakie spektakl ten

brawa. Po udanej wizycie w teatrze uczniowie wraz z opiekunami udali się na

uzyskał po premierze, kiedy to wzruszona i oczarowana publiczność dziękowała

wspólny posiłek do restauracji McDonald’s.

artystom owacjami na stojąco, a kreacje aktorskie i wizja sceniczna zostały
Organizatorzy

wykonaniu
Teatru

zmierzenia

porównane

do

się

historycznej

dziś

inscenizacji

Konrada

Swinarskiego

w Starym Teatrze w Krakowie z 1973 roku. Bezsprzecznie, udział w tym
artystycznym przedsięwzięciu wymagał skupienia, koncentracji i intelektualnego
wysiłku, wszyscy byliśmy jednak na ten rodzaj spektaklu przygotowani. I mimo,
że może nie wszystko udało nam się w pełni z tego wybitnego dramatu
romantycznego zrozumieć, było to dla nas z całą pewnością niezwykle
wartościowe przeżycie artystyczne, kontakt z prawdziwie wielką Sztuką.
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Uczniowie klas drugich gimnazjum na wycieczce

Aby podreperować nadwątlone wysiłkiem fizycznym i emocjonalnym siły, pobyt

25 października uczniowie klas drugich naszego gimnazjum udali się

w Radomiu zakończyliśmy wizytą w Galerii Słonecznej, gdzie wspólnie

pod opieką swoich wychowawczyń: p. Lidii Kosatki, p. Edyty Mydłowskiej,

posililiśmy się, zajadając smakowite zestawy obiadowe i desery. Mimo

p. Aleksandry Jakubiak i p. Katarzyny Frączak-Bartuszek na pierwszą w tym roku

deszczowej,

szkolnym wycieczkę. Punktem docelowym naszego wyjazdu był Radom,

do Mogielnicy. Ta wycieczka dostarczyła nam bardzo różnorodnych wrażeń,

w którym swoje pierwsze kroki skierowaliśmy na kręgielnię. Podzieleni na 7

otrzymaliśmy strawę i dla ciała, i dla ducha. Znajomość Dziadów na pewno

zespołów zajęliśmy wyznaczone tory i rozpoczęła się ostra rywalizacja. Rzucane

wykorzystamy na lekcjach języka polskiego, a tymczasem już przymierzamy się

z wielkim przejęciem kule zrzucały kolejne kręgle, a wyniki zmieniały się

do kolejnego wyjazdu. Może tym razem z repertuaru teatralnego wybierzemy coś

na tablicach jak w kalejdoskopie. Gra pełna była śmiechu, zabawy i żartów. Czas

lżejszego i łatwiejszego w odbiorze, może dla odmiany jakąś komedię?

minął nam na kręgielni błyskawicznie i szybciutko przeszliśmy do drugiego

Tymczasem jednak cieszymy się bardzo z udanego wyjazdu i z niecierpliwością

punktu naszej wycieczki, którym był spektakl teatralny. Kierując się kanonem

czekamy na kolejne wycieczki!

lektur obowiązkowych, wybraliśmy inscenizację Dziadów Adama Mickiewicza

jesiennej

już

aury,

w

świetnych

Organizatorzy

humorach

powracaliśmy

Święto Bibliotek Szkolnych

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
obchodzone
w

październiku.

jest
Zostało

zainicjowane

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibl

przez

iotekarzy

Szkolnych w 1999 roku po to, aby zwrócić uwagę na
ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i w
rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Biblioteka
funkcjonuje w każdej szkole, ale na co dzień nie
zastanawiamy się nad tym, jak ważnym jest
miejscem. W tym roku postanowiliśmy trochę z
naszą szkolną biblioteką poświętować. Z tej okazji przygotowaliśmy konkursy,
apel, wspólne czytanie w klasach, tematyczne gazetki. Uczniowie klas I- III SP
wykonali dla biblioteki piękne laurki. Dla klas IV- VII i gimnazjum wciąż trwa
konkurs plastyczny na plakat promujący szkolną bibliotekę i zachęcający do
odwiedzania jej. Uczniowie klas licealnych do końca października mogą wykonać
prezentację multimedialną „O pisarzach z przymrużeniem oka”, przedstawiającą
wybranego pisarza od zupełnie nieznanej im strony, dalekiej od podręcznikowych
biografii. We wtorek na apelu poświęconym książce i bibliotece odbędzie się także
konkurs wiedzy dla poszczególnych grup wiekowych, sprawdzający znajomość
podstawowych pojęć związanych z biblioteką i książką. Rozstrzygnięcie
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wszystkich konkursów już wkrótce!

Bibliotekarze

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy odnieśli ogromny sukces
w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, którego
organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu
„Głuszec” w Grójcu. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego, w którym
udział
wzięło
ponad
trzydziestu
uczniów
naszego
Gimnazjum
i Liceum, oraz finałowego, który miał miejsce 6 listopada 2017r. w Zespole Szkół
przy ul. Piotra Skargi w Grójcu.
W etapie finałowym uczestniczyło pięcioro licealistów ZSO
w Mogielnicy, którzy pomyślnie przeszli etap szkolny. W finale, wraz z uczniami
innych
szkół
powiatu
grójeckiego,
min.
z
Błędowa,
Warki
czy Jasieńca, musieli wykazać się ogromną wiedzą dotyczącą geografii, historii,
kultury czy obyczajów Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Test konkursowy, choć zawierał szereg
niełatwych pytań, nie stanowił dla naszych uczniów przeszkody na drodze
do
zwycięstwa.
Miejsce
pierwsze
wywalczyli
ex aequo Natalia Michalak z klasy IIA oraz Adam Kunda z IIC.
Tuż za nimi, różnicą zaledwie jednego punktu, na miejscu drugim uplasował się
Mateusz
Biernacki
z
klasy
IIB.
Daria
Wojciechowska
oraz Rafał Dominiak z klasy IA zajęli kolejno również wysokie miejsca czwarte
i siódme. Gratulujemy!
Opiekun AŁ

NOWI UCZNIOWIE W MURACH NASZEJ SZKOŁY

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZOKLASISTÓW
7
Jak

co

roku

listopada

2017r.

w naszej szkole odbyła się

w październiku uczniowie

uroczystość

klas pierwszych liceum

i

przystąpili do ślubowania.

pierwszoklasistów.

Uroczystość

jedno

ta

jest

ślubowania

pasowania
z

na

ucznia
Jest

to

najważniejszych

wyjątkowym świętem dla

wydarzeń w życiu każdego

całej

Młodzi

ucznia. Uroczystość rozpoczęła, witając uczniów, wychowawcę, rodziców i całą

ludzie

rozpoczynają

społeczność szkolną Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Tomczyk. W tym roku

kolejny

etap

szkolnym, po osiemnastu latach przerwy, w Publicznej Szkole Podstawowej

szkoły.

swej

edukacji. W tym dniu towarzyszy im cała społeczność uczniowska. W spotkaniu

z

Oddziałami

Dwujęzycznymi

wchodzącej

w

skład

Zespołu

Szkół

uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, wychowawcy, nauczyciele oraz młodzież liceum

Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy rozpoczęło naukę 24

i gimnazjum. Akt ślubowania przeprowadziły wychowawczynie klas pierwszych-

uczniów. Dzielnie i sumiennie wraz z wychowawczynią Panią Romaną Lipiec

p. Wioletta Oziemska i p. Aldona Omen- Wrzesińska., a pani dyrektor Jolanta

przygotowywały się do tej ważnej uroczystości. Efektem ciężkiej pracy była

Tomczyk przekazała pierwszoklasistom najlepsze życzenia. Na zakończenie

prezentacja wiedzy i umiejętności zawarta w pięknym programie artystycznym

oddano głos uczniom klas pierwszych i drugich LO, które zaprezentowały krótki

przygotowanym na tę okazję. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki.

występ artystyczny. Witamy na pokładzie i życzymy samych sukcesów!!!

Występom towarzyszył także ruch sceniczny w wykonaniu pierwszaków. Mimo
stresu związanego z występem przed tak liczną widownią, dzieci świetnie
poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków
gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodniły, że są gotowi
do złożenia uroczystego ślubowania. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły
i

odśpiewaniu

hymnu

państwowego

uczniowie

klasy

pierwszej
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wraz z wychowawczynią Panią Romaną Lipiec złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu
Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Tomczyk dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia. „ Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły…” – mówiła Pani Dyrektor,
dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion swoich uczniów.

Po pasowaniu, zgodnie z tradycją, uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci

Wyprawa klas drugich liceum

do braci szkolnej. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych
dyplomów przez Dyrekcję Szkoły Panią Jolantę Tomczyk, Panią Annę
Łukaszczyk, Panią Urszulę Tomalę Kujat. Delegacja uczniów złożyła pamiątkowe
podpisy w kronice szkolnej. Pani Jolanta Tomczyk – Dyrektor Szkoły wręczyła
na

ręce

wychowawczyni

piękny

prezent

dla

pierwszaków.

”Skarbnica

Odkrywców” będzie doskonałą pomocą dydaktyczną do nauczania matematyki.
Prezentem od kolegów z klasy II i III był dedykowany pierwszoklasistom program
artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Ciepłe słowa wygłosili licznie
przybyli na uroczystość rodzice. W swoim

wystąpieniu podziękowali Dyrekcji

szkolną zajęć procesu dydaktyczno - wychowawczego. Wpływają na pozytywne

Szkoły za wspaniałe przygotowanie placówki na przyjęcie nowych uczniów.

cechy charakteru, wyrabiają nawyk pożytecznego spędzania wolnego czasu,

Zwrócili uwagę na niezwykle miłą atmosferę panującą w szkole, szeroką ofertę

rozwijają zamiłowania i integrują uczniów. Edukacja teatralna wprowadza zaś

zajęć dla dzieci umożliwiającą ich wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo.

młodego człowieka w kulturę i kształtuje jego osobowość. Zgodnie z tym

Dziękowano również za stworzenie doskonałych warunków do rozwijania pasji

założeniem uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego kolejny raz wybrali się

i zainteresowań dzieci. Rodzice podziękowali także wychowawczyni Romanie

na wycieczkę do teatru. Nasi licealiści pod opieką Dyrekcji Szkoły: p. Dyrektor

Lipiec

za

która

Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor Anny Łukaszczyk i p. Dyrektor Urszuli Tomali –

sprzyja rozwijaniu więzi między

Kujat oraz wychowawczyń: p. Beaty Kotlarz, p. Natalii Załuckiej, p. Agnieszki

rodzicami, uczniami i gronem

Cebuli tym razem odwiedzili teatr Komedia, by obejrzeć spektakl p.t. Interes

pedagogicznym.

życia. Spektakl to błyskotliwa komedia z gwiazdorską obsadą. Mogliśmy

kończącym

współpracę,

8

Elementem

uroczystość

ślubowanie
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Wycieczki szkolne należą do efektywnych i bardzo lubianych przez młodzież

było

rodziców,

podziwiać
innymi

między
Katarzynę

zawierające przyrzeczenie dbałości o dobre wychowanie swoich dzieci,

Kwiatkowską, Aldonę

wsłuchiwanie się w ich potrzeby i marzenia. Po uroczystości dzieci udały się

Orman,

na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Słodkości czekały także

Chudeckiego

na grono pedagogiczne. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,

Roberta

a

Na scenie działo się

pierwszakom

życzymy

wielu

sukcesów

w

murach

naszej

szkoły.

Romana Lipiec

Tadeusza
czy

Rozmusa.

dużo, akcja utworu nawiązuje bowiem do słynnej komedii Pół żartem, pół serio
B. Wildera. Interes życia opowiada o dwóch kobietach, przyjaciółkach, które mają
szansę podpisać wielki kontrakt. Panie projektują seksowną bieliznę, a do pokoju

Otrzęsiny 2017!!!
DYSKOTEKA OTRZĘSINOWA ZGROMADZIŁA WIELU UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM.

hotelowego, wynajętego dla zwiększenia prestiżu pokazu, ma przyjechać sławny
włoski projektant mody. Jest tylko jeden problem – nie powiedziały o tym mężom,
którzy podejrzewają, że urocze małżonki ich zdradzają. A od tego już krok
do katastrofy… Nieoczekiwanie w pokoju hotelowym zjawiają się bowiem
zazdrośni mężowie obu pań. Jeśli połączymy podejrzenia małżonków, skradzioną
bieliznę, roznegliżowanych mężczyzn, którzy muszą udawać kobiety i nieustające
nieporozumienia – kto jest kim, to mamy znakomity przepis na zawrotną farsę
w klasycznym stylu. Spektakl był zabawny, pełen dowcipu i komicznych scen.
Mistrzowska gra aktorów i wspaniałe kostiumy dopełniały całości. Przedstawienie
było dopracowane w każdym szczególe, co rozbawiona widownia nagrodziła
owacjami na stojąco.
Zwieńczeniem naszej wyprawy była wizyta w McDonaldzie, gdzie
zjedliśmy posiłek. Do Mogielnicy wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni,
ale pełni wrażeń. Wycieczka była naprawdę udana. Z pewnością nie była to nasza
ostatnia taka wyprawa, a wspólne wyjazdy do teatru powoli stają się tradycją.
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Uczniowie i wychowawcy klas II

NOWI UCZNIOWIE ZOSTALI HUCZNIE POWITANI
PRZEZ STARSZYCH KOLEGÓW! WESOŁEJ ZABAWIE TOWARZYSZYŁY
ATRAKCYJNE KONKURSY I WESOŁA MUZYKA.

Po trzecie – czytanie książek wzbogaca zasób słownictwa. Z każdą kolejną

Dlaczego warto czytać książki?

pozycją poznajemy więcej nowych słów, a te przydają się w codziennym życiu –
Niestety nie da się zaprzeczyć

w szkole, pracy, rozmowach z przyjaciółmi. Z bogatym zasobem słownictwa

smutnemu faktowi, że statystyczny

łatwiej nam się komunikować, wyrażać myśli i uczucia.

Polak czyta bardzo mało lub wcale…
wyliczyć

nastrój. Gdy książka wciąga nas do swego świata, zapominamy o codziennych

korzyści płynących z czytania książek!

zmartwieniach, natłoku obowiązków i zdarzeń, błahostkach, które zajmują nam

A

przecież

Warto
co

nie

więc
tracimy,

sposób

Po czwarte – czytanie pomaga redukować stres i wprawia nas w dobry

uświadomić
pozwalając

sobie,

głowę. Umberto Eco powiedział: "Kto czyta książki, żyje podwójnie." Książki

by

zapraszają nas do równoległego świata, świata wyobraźni, w którym zawieramy

na literaturze osiadał kurz!
Po

pierwsze

–

nowe znajomości, często przyjaźnie, wspólnie z bohaterami przeżywamy wzloty
czytanie

i upadki.

rozbudza wyobraźnię. W naszej głowie

Po piąte – czytanie książek

rodzą się wizualizacje poznawanych

poprawia naszą pamięć, musimy

treści, malujemy krajobrazy, tworzymy

bowiem odnotowywać w niej

portrety bohaterów. Ta umiejętność niezwykle przydatna jest na co dzień. Co

imiona

więcej, przenosząc przeróżne sytuacje z książek do naszego życia, zazwyczaj

powiązania, nazwy miejsc,

robiąc to podświadomie,

chronologię

potrafimy wiele przewidzieć

i poradzić sobie

z zadaniami, jakie stawia przed nami los. Perypetie bohaterów książkowych często

Czytanie

przypominają

skupienia,

nam

nasze

własne,

a

to

skłania

nas

do

refleksji
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nad podejmowanymi decyzjami, uczy empatii.
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bohaterów,

ich

wydarzeń.
wymaga
a

zatem

od

nas
poprawia

również koncentrację.

Po drugie – książki poszerzają nasze horyzonty. Każda książka niesie w

Korzyści płynących z czytania jest więcej. Najlepiej przekonać się o nich

sobie przekaz, a zrozumienie go pozwala lepiej pojąć otaczający nas świat i ludzi.

osobiście, a zatem zapraszamy do Biblioteki w naszej szkole, której księgozbiór

Im więcej czytamy, tym więcej wiemy, a to czyni nas pewniejszymi siebie, buduje

powiększył się nie tylko o lektury, ale także o powieści różnego rodzaju. Każdy

w nas poczucie własnej wartości. Potrafimy wypowiadać się na wiele tematów,

znajdzie tu coś dla siebie – od fanów Sherlocka Holmesa po wielbicieli literatury

prowadzić inteligentne i ciekawe rozmowy. Nie przypadkowo mądre i elokwentne

obyczajowej. Na zakończenie warto zacytować Joanne Kathleen Rowling: "Kiedy

osoby nazywane są oczytanymi.

masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki."(Harry Potter i Komnata Tajemnic).
A. Ł.

celebruje rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku organizatorzy zaprosili

Wstań, Polsko moja!

dyrekcję – p. Jolantą Tomczyk, p. Annę Łukaszczyk, p. Urszulę Tomalę – Kujat
oraz grono pedagogiczne z wychowankami na akademię pod hasłem Wstań,
Polsko moja! Dziewczęta i chłopcy przedstawili długą i trudną drogę naszych
przodków do wolności. W poruszającej inscenizacji przywołali czasy, kiedy
to Polacy z nadzieją, wiarą i niezwykłą determinacją, mimo wielu klęsk, dążyli
do upragnionego celu.

Pomyśl choć przez chwilę,
choć chwilę,
ile krwi, walki ile
kosztowało zdobycie wolności,
stworzenie państwa i armii
na tej ziemi, co dziś nas radością

Ty, coś walczył dla idei,

jak chlebem karmi.

Chwała ci!

Jan Lechoń Polonia restituta

Boś wykrzesał z twej nadziei

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, to dzień bliski

Strona

11

sercu każdego z nas. W roku 1918 Polacy oswobodzili się spod panowania

Na wskróś burzy i zawiei 
Jasne dni...
Ciebie niosły w wielkie boje

zaborców, a Polska po 123 latach ponownie zagościła na mapie Europy

Archanielskie skrzydła twoje,

stając się niepodległym państwem. Nasi rodacy nie ustawali w walce o ukochaną

I odzianyś jest przed światem

Ojczyznę oraz przywrócenie jej dobrego imienia. Dzielnie bronili także

Blaskiem ducha i szkarłatem

swej

Własnej krwi!

tożsamości

narodowej

i

polskiej

mowy.

Młodzież ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy corocznie uroczyście

Maria Konopnicka Głosy ciszy

Obok podniosłych tekstów, opisujących losy żołnierzy i poświęcenie polskich
patriotów, znalazły się również utwory sławiące niepowtarzalne piękno kraju nad
Wisłą.
Kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem,
Zbierane w słońcu, przy księżycu

Warto

wspomnieć

także

o

nastrojowej

jesiennej

scenografii.

Wzrok zebranych przyciągała piękna wrzosowo – miodowa kompozycja, jak
również

wystawa

Niezmiernie

cieszy

historycznych
fakt,

iż

obrazów

uczniowie

naszej

i
szkoły

fotografii.
z

dużym

Kocham was kwiaty mej ojczyzny

zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu i wspólnie z artystami odśpiewali

Nad Odrą, Wartą i Pilicą...

znane

Tadeusz Kubiak Kwiaty ojczyste

utwory.

Wszyscy

pamiętali

ponadto

o

stroju

galowym.

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk nie szczędziła pochwał młodym artystom
z gimnazjum i liceum oraz ich opiekunom, którzy zadbali o wysoki poziom
inscenizacji, aby nadać szkolnym obchodom Narodowego Dnia Niepodległości
właściwą rangę.
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy.
(…) Matczynej ucz nas miłości
jak ojciec w życie wprowadzaj
nie żałuj serdecznej troski
za trudy szczodrze nagradzaj.
Janusz Szczepkowski Opowiedz nam, moja Ojczyzno
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Występ wzbogaciły żywiołowe, zagrzewające do walki pieśni legionowe oraz
refleksyjne piosenki żołnierskie: Pierwsza Brygada, Piechota, Po ten kwiat
czerwony, Rogatywka.
Gdy Ojczyzna zawołała
Z jednej szóstej świata
Po czapeczkę szli rogatą
Dusza w nich uparta
Kto tę czapkę miał z Orzełkiem
Kto się za nią bił
Komu bliski ton wydzwaniał w sercu
Bliżej Polski był!
Ryszard Ulicki Rogatywka

Em

CZYTAMY KSIĄŻKI, BO WARTO… KONKURSY CZYTELNICZE
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy od lat wspiera
inicjatywy propagujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, a nasi
uczniowie chętnie biorą udział w wielu organizowanych przez pedagogów
konkursach czytelniczych. Ten rok szkolny rozpoczęliśmy od uczczenia
Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji odbył się apel
oraz liczne konkursy, przygotowane przez p. Marię Lenart i p. Sylwię
Janicką, które miały zachęcać uczniów do odwiedzania szkolnej biblioteki.
Najmłodsi namalowali przepiękne laurki, uczniowie klas IV – VII oraz
gimnazjum przygotowali plakaty promujące czytelnictwo. Licealiści zaś
wykonali prezentacje multimedialne: „O pisarzach z przymrużeniem oka”.

Konkurs ten stworzył okazję do zapoznania się z biografiami artystów
i spojrzenia na ich życie z innej – niż znana ze szkoły – perspektywy.
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło podczas szkolnego apelu z okazji
Święta Niepodległości. Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk pogratulowała
wszystkim uczestnikom konkursów, podkreślając, jak dużą wartość w życiu
człowieka stanowi czytanie książek. Dyplomy otrzymali wszyscy uczniowie
klas 0 – III, wśród gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej natomiast
wyłoniono zwycięzców. Byli to: 1. miejsce – Anna Sułek i Aleksandra
Wasiak kl. 3c 2. miejsce – Julia Załucka kl. VII 3. Luiza Smolaga – kl. 2d
Organizatorzy konkursu wyróżnili również licealistów. Nagrody książkowe
otrzymali: Natalia Kieszek kl. IIC, Dominika Kowalska i Karolina
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Kolibabska kl. IIIB, Małgorzata Kamińska i Julia Łaski kl. IIA, Marcin
Fetraś kl. IIA, Piotr Ścisłowski i Jakub Kołacz kl. IB, Daria Wojciechowska
kl.IA

Strofy o Ojczyźnie
Podczas
apelu

z

Kulturalna wyprawa klas drugich gimnazjum!

uroczystego

okazji

Święta

Uczniowie klas drugich gimnazjum wybrali się na kolejną

Niepodległości
rozstrzygnięty
konkurs

wycieczkę do Radomia. Tym razem mieli okazję obejrzeć „Zemstę” Aleksandra
został

literacko

patriotyczny:

Fredry w wykonaniu aktorów Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

–

„Strofy

o Ojczyźnie”, zorganizowany przez p. Katarzynę Frączak – Bartuszek
i p. Beatę Kotlarz. W tym roku odbyła się już piąta edycja tego konkursu, którego
celem jest propagowanie postaw patriotycznych oraz promowanie twórczości
literackiej uczniów. Okazuje się, że wielu z naszych wychowanków ma niezwykłą
wyobraźnię twórczą, a ich dzieła są ciekawe, pomysłowe, a przede wszystkim
szczere. Uczniowie przygotowali wiersze, opowiadania, eseje, w których
przepięknie pokazali wartość patriotyzmu, poszanowania polskich symboli
narodowych i pamięci o przodkach, niejednokrotnie oddających własne życie
w walce za kraj. Udowodnili tym samym, że nie są im obojętne losy Ojczyzny
i że po prostu – kochają Polskę. Zwycięzcom nagrody wręczyła pani Dyrektor
Jolanta Tomczyk, gratulując postawy patriotycznej i talentu literackiego. W szkole
VII,

Warto pamiętać, iż dzieło znakomitego polskiego komediopisarza należy

Gimnazjum: 1. miejsce – Zofia Kosatka i Marta Jagielińska kl. 3b, 2. Julia

do najpopularniejszych i najchętniej grywanych utworów na polskich scenach.

Kuligowska kl. 2c, 3. Bartłomiej Kawiński kl. 2d, Liceum Ogólnokształcące:

„Zemsta” od lat znajduje się także w kanonie lektur szkolnych, uczy i bawi kolejne

1. miejsce – Natalia Kieszek kl. IIC, 2. miejsce – Julia Łaski kl. IIA 3. miejsce –

pokolenia

Małgorzata Kamińska kl. IIA.

galerię

podstawowej

wyróżniono:

1.

miejsce

–

Maria

Kosatka

kl.

młodych

ludzi,

sarmackich

ukazując
charakterów

im

niezwykle
i

barwną
postaw.
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Wypada dodać, że w komediach Aleksandra Fredry zagrała plejada wybitnych
aktorów XIX i XX wieku, jak choćby: Jan Nepomucen Nowakowski i Witalis
Smochowski (pierwsi przedwojenni odtwórcy ról Cześnika i Rejenta), Bolesław
i Jerzy Leszczyńscy, Stefan Jaracz, Ludwik Solski, Aleksander Zelwerowicz, Józef

Węgrzyn, Mieczysława Ćwiklińska, Jan Świderski, Gustaw Holoubek, Katarzyna

Drudzy wzbogacili swoją wiedzę na temat wierzeń i obyczajów mieszkańców

Łaniewska i wielu innych, których kreacje przeszły do historii polskiego teatru.

średniowiecznego kompleksu osadniczego w dolinie Mlecznej z początku IX

Spektakl w reżyserii Ireneusza Kaskiewicza wystawiony przez Teatr Nowy

wieku. Świetną zabawą okazało się dla nich własnoręczne robienie szmacianych

im. Witkacego ze Słupska niezmiernie spodobał się naszym uczniom. Genialny

lalek, wzorowanych na słowiańskich laleczkach (tzw. motankach), spełniających

tekst oraz rewelacyjna gra aktorów nie pozwalały się nudzić, zaś połączenie

życzenia oraz chroniących gospodarstwa domowe.

tradycji

z

nowoczesnością

skutecznie

przyciągało

uwagę młodzieży. Należy wspomnieć także o scenografii, która, choć skromna,
stanowiła udane dopełnienie przedstawienia i przeniosła widzów w świat XIXwiecznej szlachty.

Warsztaty
zabawę

artystyczne,

z

nauką,

które

w

wszystkim

atrakcyjny
przypadły

sposób
do

łączyły
gustu.

Ostatnim punktem na naszej wycieczkowej trasie była wizyta w galerii
Prosto z teatru gimnazjaliści udali się do Muzeum im. Jacka Malczewskiego
na warsztaty artystyczne „Kamień, glina, nić”. Jedni zwiedzili najpierw wystawę
archeologiczną w Domu Gąski i Esterki, wysłuchali prelekcji na temat początków
Radomia, a następnie samodzielnie wykonali z gliny proste przedmioty
codziennego użytku.

handlowej,

15

uczniowie

zjedli

posiłek

i

kupili

upominki.

Wyjazd, jak zwykle, sprawił młodzieży wielką przyjemność. W drodze
powrotnej z podnieceniem planowali już mikołajkową wyprawę do kina
i na kręgle. Pozostaje mieć nadzieję, że wychowawczynie – p. E. Mydłowska (2a),
p. K. Frączak – Bartuszek (2b), p. A. Jakubiak (2c), p. L. Kosatka (2d) – spełnią
ich marzenia.
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